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ZWOLNIENIE PREZESA 

Do Pana 
Kazimierza Sabbata 
Prezesa Rady Ministrów 

w Londynie 

20 

RADY MINISTRÓW 

Przychylając się do prośby z dnia 7 kwietnia 1986 roku, 
umotywowanej przewidzianym objęciem przez Pana, jako 
~astępcy Prezydenta, urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej 
w dniu 8 kwietnia 1986 roku, zwalniam Pana z urzędu Prezesa 
Rady Ministrów. 

Londyn, dn.7 kwietnia 1986 roku. 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Edward Raczyński 

PREZES RADY MINISTROW 
/-/Kazimierz Sabbat 

ZWOLNIENIA MINISTROW 

Do Pana. 
Prof. dr Edwarda Szczepanika 
Ministra Spraw Krajowych 

w Londynie 

Zwalniam. Pana z urzędu Ministra Spraw Krajowych i powierzam 
sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego Rządu. 

Londyn, dnta 7 kwietnia 1986 roku. 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Edward Raczyński 

PREZES RADY MINISTROW 
/-/Kazimierz Sabbat 

Do Pana 
Kazimierza Sabbata 
Ministra Spraw Zagranicznych 

w Londynie 

Zwalniam Pana z urzędu Hinistra Spraw Zagranicznych. 

Londyn, dnia 7 kwietnia 1986 roku. 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Edward Raczyński 
PREZES RADY HINISTROW 

/-/Kazimierz Sabbat 



Do Pana 
Profesora Zbigniewa Scholtza 
Ministra Emigracji 

w Londynie 
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Zwalniam Pana z urzędu Ministra Emigracji i powierzam 
sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego Rządu. 

Londyn, dnia 7 kwietnia 1986 roku. 

PREZES RADY MINISTROW 
/-/Kazimierz Sabbat 

Do Pana 
Ppłk dypl. Jerzego Morawicza 
Ministra Spraw ·wojskowych 

w Londynie 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/Edward Raczyński 

Zwalniam Pana. Pułkownika z urz~du .Ministra Spraw Wojskowych 
i powierżain sprawowanie obowiązków do czasu - powołania nowego 
Rzą,du. 

Londyn, dnia 7 kwietnia 1986 roku. 
' . 

PREZES RADY MINISTROW 
/-/ Kazimierz Sabbat 

Do Pana 
Stanisława Borczyka 
Ministra Skarbu 

w Londynie 

PREZYDENT RZĘCZYPOSPOLITEJ 
/-/ Edward Raczyński 

Zwalniam Pana z urzędu Ministra Skarbu i powierzam Panu 
sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego Rządu. 

Londyn, dnia 7 kwietnia 1986 roku. 

PREZES RADY .MINISTROW 
/-/Kazimierz Sabbat 

._ 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/Edward Raczyński 
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Do Pana 
Bohdana Wendorffa 
p.o. Ministra Sprawiedliwości 

w Londynie 

Zwalniam Pana z pełnienia obowiązków Ministra Sprawiedliwości 
i powierzęun sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego 
Rządu. 

Londyn, dnia 7 kwietnia 1986 roku 

PREZES RADY MINISTROW 
/-/Kazimierz Sabbat 

Do Pana 
Profesora Czesława Czaplińskiego 
Ministra Oświaty i Kultury 

w Londynie 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Edwa.rd Raczyński 

Zwalniam Pana z urzędu Ministra Oświaty i Kultury .i powierzam 
sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego Rządu. 

Londyn, dnia 7 kwietnia 1986 roku 

PREZES RADY MINISTROW 
/-/Każimierz Sabbat 

Do Pana 
Ministra Jerzego Zaleskiego 

w Londynie 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/Edward Raczyński 

Zwalniam Pana z urzędu Ministra i powierzam sprawowanie 
obowiązków do czasu powołania nowego Rządu. 

Londyn, dnia 7 kwietnia 1986 roku 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/Edward Raczyński 

PREZES RADY MINISTROW 
/-/Kazimierz Sabbat 
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Do Pana 
Ministra Mgr. Tadeusza Drzewickiego 

w Londynie 

zwalniam Pana z urzędu Ministra i powierzam sprawowanie 
obowiązków do czasu powołania nowego Rządu. 

Londyn, dnia 7 kwietnia 1986 roku 

PREZES RADY MINISTROW 
/-/Kazir.lierz Sabbat 

Do Pana 
Ministra inż. Aleksandra Snastina 

w Londynie 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/Edward Raczyński 

Zwalniam Pana z · urzędu Ministra i powierzam sprawowanie 
obowiązków do czasu powołąnia nowego Rządu. 

Londyn, dnia 7 kwietnia 1986 roku 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/Edward Raczyński 
PREZES RADY MINISTR0\·7 

/-/Kazimierz Snbbat 

Do Pana 
Ministra Ryszarda Kaczorowskiego 

w Londynie 

Zwalniam Pnna z urzędu Ministra i powiEJrzam sprawowanie 
obowiązków do czasu powołania nowego Rządu. 

Londy. dnia 7 kwietnia 1986 roku 

PREZES RADY MINISTROW 
/-/Kazimierz Sabbat 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/Edward Raczyński 
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Do Pana 
Dr Zygmunta Czesława Szkopiaka 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie .Spraw Zagranicznych 

w Londynie 

Zwalniam Pana z urzędu Podsekretarza Stanu i powiGrza.m 
sprawowaniG obowiązków do czasu powołania nowego Rządu. 

Londyn, dnia 7 kwietnia 1986 roku 

PREZES RADY MINISTROW 
/-/Kazimierz Sabbat 

Do Pana 
Dr Leonidasa Kliszewicza 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ ; 
/-/Edward Raczyński 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Emigracji 
w Londynie 

Zwalniam Pana z urzędu Pods~krntarza Stanu i powierzam 
sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego Rządu. 

Londyn, dnia 7 kwietnia 1986 roku 

PREZES RADY MHHSTROW 
/-/Kazimierz Sabbat 

Do Pana 
Mgr Władysława Szkoda 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/Edward Raczyński 

PodsekrGtarza Stanu w Ministerstwie Emigracji 
w Londynio 

Zwalniam Pana z urzędu Podsekretarza Stanu i powierzam 
sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego Rządu. 

Londyn, dnia 7 kwietnia 1986 roku 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/Edward Raczyński 
PREZES RADY . MINISTROH 
/-/Kazimierz Sabbat 
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Do Pana 
Zdzisława Szopisa 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Emigracji 

w Londynie 

Zwalniam Pana z urzędu Podsekretarza Stanu i powierzam 
sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego Rządu. 

Londyn, dnia 7 kwietnia 1986 roku 

PREZES RADY MINISTROW 
/-/Kazimierz Sabbat 

Do Pana 
Mjr dypl. pil. Tadeusza Andersza 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLTEJ 
/-/Edward Raczyński 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Informacji 
w Londynie 

Zwalniam Pana z urzędu Podsekretarza Stanu i powierzam 
sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego Rządu. 

Londyn, dnia 7 kwietnia 1986 roku 

PREZES RADY MINISTROW 
/-/Kazimierz Sabbat 

Do Pana 
Andrzeja Czyżowskiego 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/Edward Raczyński 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Informacji 
w Londynie 

Zwalniam Pana z urzędu Podsekretarza Stanu i powierzam 
sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego Rządu. 

Londyn, dnia 7 kwietnia 1986 roku 

PREZES RADY MINISTROW 
/-/Kazimierz Sabbat 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/Edward Raczyński 
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POWIERZENIE SPRAWOWANIA OBOWI~ZKÓW PREZESA 

RADY MINISTRÓW 

Do Pana 
Prof. dr Edwarda Szczepanika 
Ministra Spraw Krajowych 

w Londynie 

Powierzam Panu Ministrowi sprawowanie obowiązków Prezesa 
Rady Ministrów do czasu powołania nowego Prezesa Rady Ministrów. 

Londyn, dnia 7 kwietnia 1986 roku 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/-/Kazimierz Sabbat 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Edward Raczyński 

UST~PIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Zgodnie z moją zapowiedzią przy obejmowaniu urzędu Prezydenta 
Rzeczypospolitej w dniu 8-go kwietnia 1979 roku, iz ustąpię 
z tego urzędu po upływie lat siedmiu, ustępuję w dniu dzisiejszym 
z urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Londyn, 8 kwietnia 1986 roku 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Edward Raczyński 
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PROTOKOŁ ZŁOŻENIA PRZYSiiGI PRZEZ PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ KAZIMIERZA SABBATA 

Działo się dnia 8 kwietnia 1986 roku w siedzibie Prezydenta 
Rzeczypospolitej w Londynie, 43 Eaton Place, s.w.l. 
W dniu tym, Prezydent Rzeczypospolitej Edward Raczyński, zgodnie 
ze swą zapowiedzią przy obejmowaniu urzędu Prezydenta Rzeczypos~ 
politej, ustąpił z zajmowangeo urzędu. Wobec tego, w tymże dniu 
8 kwietnia 1986 roku, na zasadzie artykułu 24 ust/1/ i /2/ Ustawy 
Konstytucyjnej, urząd Prezydenta Rzeczypospiliteh objął pan 
Kazimierz Sabbat, były Prezes Rady Ministrów, wyznaczony na następ
cę Prezydenta zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 lu
tego 1980 roku, o wyznaczeniu następcy Prezydenta na wypadek opróż
nienia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej przed odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości, ogłoszonym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospoli
tej Polskiej No. 1 w Londynie, dnia 12 lutego 1980 roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej Kazimierz Sabbat złożył w myśl 
art. 19 ust. /1/ Ustawy Konstytucyjnej, przed objęciem Urzędu, przy• 
sięgę treści następującej: 

"~wiadom odpowiedzialności wobec Boga i historii _za losy Państwa, 
przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy ~więtej Jedynemu, na 
urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej: praw zwierzchniczych Państwa 
bronić, jego godności strzec, ustawę konstytucyjną stosować, 
względem wszystkich obywateli równą kierować się sprawiedliwością, 
zło i niebezpieczeństwo od Państwa odwracać, a troskę o jego dobro 
za naczelny poczytywać sobie obowiązek. Tak mi dopomóż Bóg i święta 
Syna Jego Męka . .Amen." 

Stosownie do art. 19 ust/2/ Ustawy Konstytucyjnej akt złożenia 
przysięgi stwierdzili poniżej podpisem: Prezydent Rzeczypospolitej 
Kazimierz Sabbat, były Prezydent Rzeczypospolitej Edward Raczyński 
oraz osoby urzędowe obecne przy zaprzysiężeniu. 

/-/ Kazimierz Sabbat 
/-/ Edward Raczyński, ks. Szczepan Wesoły, Edward Szczepanik, 
Zygmunt Szadkowski, Klemens Rudnicki gen., Jan Berek gen., 
Fr. Szystowski płk., Ludwik Łubieński, Alec Maisner, Zygmunt Scholtz 
S.Borczyk, J .• Morawicz ppłk dypl., Cz. Czapliński, T.J.Drzewicki, 
Al.Snastin, Jerzy Zaleski, R.Kaczorowski, B.Wendorff, Ks.Franciszek 
J.Pluta, E. Hardy, K.Łańcucki, T.Treister, J.Żółtowski, Harian 
F.Respond, E. Pomorski, w. Zahorski, Zbigniew Piotrowski, Józef 
Lubecki. 

Stanowiska urzędowe osób obecnych przy zaprzysiężeniu, w kolejności 
złożenia podpisu: 



28 

Edward Raczyński - ust~_J>uj~cy Prezydent Rzeczypospolitej; 
ks. biskup Szczepan Wesoł:y - Opiekun duchowy polskiej emigracji, 
Zygm.unt szadkowski - Przewodniczący Rady Narodowej R. P., 
generał: Klemens Rudnicki - Przewodniczący Rady Organizacji 
Kombatanckich Polskich Sił: Zbrojnych, generał: Jan Berek -
Kanclerz Kapituł:y Orderu Odrodzenia Polski, puł:kownik Franci
szek Szystowsk.i - Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 
Ludwik Łubieński - Prezes Gł:ównej Komisji Skarbu Narodowego, 
generał: A.leksander Maisner - Prezes Stowarzyszenia Polskich 
Lotników, prf. Zygmunt Scholtz - Minister Emigracji, 
Stanisł:aw Borczyk - Minister Skarbu, ppł:k dypl. Jerzy. Morawicz
Minister Spraw t1ojskowychf prof. Czesł:aw Czapliński - Minister 
O=".wiaty i Kul tury, mgr. Tadeusz J. Drzewicki - Minister, 
inż •. Aleksander Snastin - Minister, mgr. Jerzy Zaleski - MinisteJ 
Ryszard Kaczorowski 7" Minister, Bohdan Wendorff - Szef Kance
larii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej i p.o. Minister 
Sprawiedliwo~i, ks. prał:at Franciszek J. Pluta - Delegat Rz~duRP 
na Kanadę, inż. Eugeniusz Hardy - Delegat Rz*3.u RP na Australię, 
inż. Krzysztof Łańcucki - Prezes Rady Naczelnej Polskich Orga
nizacji w Australii; Ryszard Treister ~ Delega~ Rz~du RP na Po
ł:udni~~ą Wali~w Australii, Minister Jan ~ół:towski - Delegat 
Rzc"du RP na Argentyną, Minister mgr. Marian Respond - Delegat 
Rządu RP na Szwajcarię, Minister dr. Edward Pomorski - Deleg.:i.t 
Rz~du RP na Belgię, Zbigniew Piotrkowski - Delegat Rządu RP na 
Now~ Zelandię, Witold Zahorski - Delegat Rz1du na Wł:ochy, 
Józef K. Lubecki - peł:nonocnik Delegata Rz2_du RP na Stany Zjedno
czone Ameryki Pół:nocnej. 

~YCIORYS PREZYDENT~ RZECZYPOSPOLITEJ 

YJ\ZIMIERZA SABBAT~ 

Prezydent Rzeczypospolitej Kazimierz Sabbat urząd swój 
obj~~ po Edwardzie Raczyńskim, ostatnim Ambasadorze polskim 
w Londynie, który na podstawie Konstytucji z kwietnia 1935 r., 
przez ostatnie siedem lat sprawował: Urz,ąi Prezydenta R.P. na 
Uchodźstwie. 

Kazimierz Sabbat orzez ostatnie 10 lat był: Prezesem 
Rady Ministrów i dał: się poznać jako wybitny przywódca politycz
ny Polaków na Uchodźstwie. Zdobył: ogólny szacunek ·rodaków za 
swe zdecydowane stanowisko w stosunku do reżimu narzuconego 
Polsce przez Zwi~zek Sowiecki. Kazimierz Sabbat urodził: się 
w Bielinach w kieleckim, w roku 1913. 
Przed wojn~ ukończył: Wydział: Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 
W czasie studiów był: czynny w starszym harcerstwie i zorganizo
wał: Kuźnicę Akademickich Kręgów Harcerskich, na której w dużej 
mierze oparł:a się po wybuchu wojny Kwatera Gł:ówna Szarych 
Szeregów w Warszawie. 
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Po zajęciu Polski przez wojska hitlerowskie i sowieckie 
Kazimierz Sabbat przedostał się do Francji; gdzie jako pod
chorąży miał czasowy przydział do Marynarki Wojennej, a nas
tępnie służył w Brygadzie Pancernej Generała Maczka. 
Po upadku Francji przedostał się, jak wielu innych żołnierzy, 
do Wielkiej Brytanii i służył w Pierwszej Dywizji Pancernej. 
Z kolei został przeniesiony do Sztabu Głównego w Londynie. 
W tym czasie także kierował działalnością Harcerstwa Polskiego 
poza Krajem. Po wojnie założył w Londynie własne przedsiębior
stwo. Równocześnie był członkiem Naczelnictwa Związku Harcerstwa 
~olskiego. Przez wi°ele lat był także członkiem Prezydium Rady 
Głównej SPK. 

W roku 1954 Kazimierz Sabbat z ramienia Niezależnej Grupy 
Społecznej wszedł do Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego, gdzie 
sprawował funkcję kierownika działu skarbowego i działu emigracji. 
W tym charakterze zorganizował w roku milenijnym, 1966, Swiatowy 
Zjazd Polski Walczącej. Od roku 1967 do 1972 był Prezesem 
Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego. Podjął wówczas inicjatywę 
zwołania Kongresu Nauki i Kultury Polskiej w :wolnym Swiecie, 
który odbył się w Londynie~ 1970 roku. 
Podjął także inicjatyv."ę pojednania obu zwaśnionych ośrodków 
politycznych, stojących n.::-.. stancwi.sku ciągłości Państwa Polskiego, 
która doprowadziła do z2.korkzenia. rozł,mm politycznego emigracji. 
W sierpniu 1976 roku obj2/t IC3z:·~·.1ierz Sa.bbat stanowisko Prezesa 
Rady Ministrów. W trzy lat.::. później z,:,,J·ołał do Londynu Swiatowy 
Zjazd Jedności z Walczącym Kraje~. 
W lutym 1980 roku został: przez Prezydenta Raczyńskiego wyznaczony 
na następcę Prezydentc1. ~.F. ~'1 ciągu ostatnich kilku lat odbył 
szereg podróiy po nicpodległodciovych ośrodkach polskich w Europie, 
Ameryce Północnej i Połudn.icwej i w Australii. Podczas· tych 
podróży doprowadzi3:: do ~1zmocnie::.1.i.c• . .sieci dGlegatur Rządu, które 
istnieją w 20 krajach. W roku 1976 zainicjował Fundusz Pomocy 
Robotnikom, przekszt3.łcony ·w 1979 r:.a Fundusz Pomocy Krajowi. 
Po ogłoszeniu w Polsce :,tanu wyji:',tkowego doprowadził do założe
nia Rady Pomocy dla Uchodicć~. Na skutek jego działalności 
usprawniona została praca Ska~bu Narodowego i jego ogniw. 

Na forum międzynarodrn-,·ym Eząd pod jego kierownictwem przygo
tował odpowiednie raemoranda w obronie sprawy polskiej na po
helsiriskie sesje przeglądowe w Belgradzie, Madrycie, Sztok
holmie, Ottawie i Bernie. t'l ro1rn 19 80 przyczynił się Kazimierz 
Sabbat do powstania w Wielki.ej 3:::-ytanii grupy parlamentarzystów 
brytyjskich "Solidarność z ?olską 11 oraz do założenia podobnych 
grup w innych krajach. W czterdziestolecie porozumieri jałtańskich 
przeprowadzi3:: kampanię na rzecz przekreślenia tego układu. 
Przygotował i doprowadził do poc.pisania ·teklaracj i o współpracy 
z przedstawicielami Woln--,~ TJkr.:i.:,_r:i w J. 9 79 roku i Wolnej Czecho
słowacji w 19 86 roku. Takż::3 Ko,:igres ,Kul tury Polskiej w Londy
nie w roku 1985 zawdzięcza sw6j początek inicjatywie Kazimierza 
Sabbata ówczesnego Preoiera Rzsdu R.P. 
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POTWIERDZENIE NA URZ:ij:DZIE SZEFl. KANCELARII CYWILNEJ 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Do Pana 
Bohdana Wendorffa 
Szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej 

w Londynie 

OLjZlii.'szy w dniu dzisiejszym urz~d Prezydenta Rzeczypospolitej 
na podstawie art.12, lit/h/ i art.13, Ust/2/, lit/g/, 
potwierdzam Pańską nominacjq z dnia 1 listopada 1975 roku 
na urzf.~ dzie Szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Lon~n, dnia 8 kwietnia 1986 roku. 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
/-/ Kazimierz Sabbat 

Zl\RZA'.DZENIE MINISTRl'. SPRAW WOJSKOWYCH 

Nr.1/86 

Na podstawie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 1 września 1986 roku 

o ustanowieniu odznaki pmr.iątkowejiiKRZYŻ KAMP!,NII 
WRZESNIOWEJ 1939 r.",/Dz.U.R.P. No.l z 1985 r./, nadaję 
odznak·~ pamiątkow .~ KRZYŻ Kl\J·tP.l\NII WRZESNIOWEJ 19 39 -
wszystkim Polakorn ofiarom zbroćni w Katyniu. 

Londyn, 1 styczeń 1986 r. 
MINISTER SPR./\W WOJSKOWYCH 
; .. I Inż. J. P .~'-orawicz ppłk dypl. 
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KOMUNIKAT O NADANIU ORDERU 

"ODRODZENIA POLSKI" 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1921 r./Dz.U.R.P. Nr.24 
poz.137/ Prezydent Rzeczypospolitej nadał zarzadzeniem rdnia 
11 listopada 1985 roku 

Krzyi Komandorski: 

Right Reverend ~ervyn A. ALEY-~.NDER D.D. - Biskupowi 
Diecezji Clifton. 

Krzyż Oficerski: 

Marjorie MARCHIONESS OF SP.LISBURY. 

Zarz2dzeniem z dnia 19 marca 1906 roku 

Krzyż Oficerski: 

Baronowi Eri eh !~.. Von CEUMERN LINDENSTJEmn. 

Panu J~rgen L. F. MOGE!1SEN 

Profesorowi Peter John de la FOSE WILES 

Zarządzeniem z dnia 3 kwietnia 1986 roku 

Krzyż Kawalerski: 

Pani Eilen Frances S!-IO:R.T-GARLitęSKIEJ za żołnierską 
służbę '" szeregach .ll.rrnii Kraj owej oraz za wyb i tn:i 
i wieloletnią działalnośc: na rżecz sprawy polskiej 
w Nier:.1czech i w Wielkiej Brytanii. 

KOMUNIKA,T O NADAJHU Z-ŁOTEGO KRZYŻA ZASŁUGI 

Prezydent Rzeczypospolitej za zasługi w pracy społeczne
niepodległo1ciowej nadał zarzgdzeniem z dnia 19 marca 1986roku 

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi: 

KALINKIEWICZ Zofii A. 
nJRASZKO Annie 

zar,ieszka:.tej 
" 

w An<:1.lii 

O. WROBEL nerkulancwi Jl.ntoniemu zarr.ies zkałemu w Argentynie 
BLECH .Sławomirowi " w Kanadzie 
SLD·KO Czesławowi " " 
HAMPEL Mieczysław~w! _____ _ w Anglii 
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Złoty Krzyż Zasługi po raz pierwszy: 

3EREK-CICHOI(J Iren& zamieszkała w ~nglii 
DANCZP K Tade.us Z( 

CLLR. DOBSmJ ~~aureen 
CLL~. DOBSON Vincent 
HOV)WNIA ~!arial 
JASRO~•JSKl\. Helena. 
KAJETN10~ICZ Olgierd 
KUB I.AI<OWSKI T «ceus z 
L.?-'.tm.ru Helen 
Rev. Fr. ~~OłlAGHl'.N James 
PARYLhK Władysław 
PULI~SKf. Fabiola 
F/lt FOUGHLEY John 
SCEOLTzor.-rr-, Zofia 
WAl~KO'•JICZ !(arol 
WŁODKOWSKA Maria 
ZAGóRSKA Ten~sa. 
BISKUP Ton•as z 
FAŁKO\·:SKI Czes łc.W 

PlłZYBYŁ Halina 
RYTTEL H~ lena 
ŻYCHOWICZ ivacław 
Inż.ARnSZKIEWICZ Wiesł~~ 
niBKmrnKI Zbigni3W 
KJiSZT!:'Ll'.n Francisze k 
TRZl'..S!<:OWSKP Danuta 
F/o VIl'L l' llan ,John DFC 
Zł.TOP.SKI ~-Jacław 

DUEJIOU·~ Poul 
MOGENSEN de, KA.Li if!SKI 11usa M. 
SCHLICHTKP.ULL JENS Christian 
Ks.Prob. ~WITALSKI Karol 
BUKrnvSKI Lech 
CZł..PLINSKI l\.cfa.1'!1 
H.l\ŁKO Lech 
~'-OSS,'-KOWSKI Adam 
SKONIECZNY Leszek 
ST~NISZEWSKI Marian 
AUGUSTYN ~Hadysław 
CZERKJ'_'WSKY Kazimi·erz 
Prof . Dr. DANEK Jan 
Inż. Jl\Cru< P.ys zard 
LEWJ-..NDOWSKI Mieczysław 
Mgr.LEWICKn Janina 
RYBAK Józe f 
PYCZKm'lSKl, Jadwiga 
RUS IECKI Zyg~unt 

PAROL Stanisław 

zamieszkały 
li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

w Argfmtynie 
li 

li 

li 

li 

li 

w .l'.ustralii 
li 

li 

li 

" 
li 

w Danii 

" 
li 

w Niemczech 
w Kanadzie 

li 

li 

" 
" 
li 

w USł, 
li 

w Arge n t ynie 
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Srebrny Krzyż Zasługi po 
OSI!'JSKI Henryk 

raz drugi: 
zaro.ieszkały w Anglii 

BORKOWS:KITeodor 
TELEGA Tadeusz 

Srebrny Krzyż Zasługi po rcz pierwszy: 

11 w Kanadzie 
li li 

ALLERA Eugenie zamieszkały w Anglii 
BOHD1'.Nm'7ICZ lmtoni 
CHARKO Zenon 
CZAJKOWSKA. Hele.na 
D.&'ICZAK Cynthia·: 
DRZEWICKA Krystyna 
FILON Marianna 
JP..RO~ Wanda 
.MIK UŁKl'_ Jak ttb 
OLESZCZUK Ludwik 
ORR Ronald 
STOPCZYNSKI Edward 
WILSON Michael 
IZDEBSKI Rornan 
KOWNACKI BoJesław 

. . MALEK Henryk 
f.i'ATYSZKIE'flICZ-ŁOS ZYNS~ Emilie: 
PAKULSKI de ZELEK Teresa 
SZEFLINSKA TENDER!-. lHicj a 
ZUBEL Józefa 
BIELASZEWSKI Dernard 
NIKULIN Leon 
SKIBA Je.n 
BłTES John Christopher 
B.l'J3IJCZ UK Władys łn.w 
CZUŁO ·. Mieczysław 

FERENSONICZ Jan 
FORTY~SKI Wiktor 
HJ .. ŁKO Aleksandra 
KUPNICKA. C:z.esławc'. 
NAl-'IESNIOWSI<ll Elżbieta 
PARP-.DOWSKI 1\htoni 
ŁUKASZEWICZ Helena 
MA.Z UR Beata 
TOPÓR Franciszek 

n 

li 

" 
li 

li 

li 

" w Australii 
w Argentynie 

li 

" 
li 

" 
w Belgii 

" 
w Danii 

we Francji 
w Południowej 
w Kanadzie 

w USA 
" 
" 

Afryce 



Brązowy Krzyż Zasługi: 

GERARD Celia 
HARRISON John 
BABIJCZUK Maria 
CYZMER Mieczysław 
GASZTOŁD Jan 
FEKIETA Franciszka 
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zamieszkała 
zamieszkały 

zamieszkała 
zamieszkały 

li 

zamieszkała 

DZIAŁ NIEURZiDOWY 

w Anglii 
li 

w Kanadzie 
li 

li 

w U.S.A. 

KOMUNIKAT KANCELARII CYWILNEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 5 kwietnia 1986 r. o POSIEDZENIU Rady Narodowej R.P. 

Kancelaria Cywilna podaje do wiadomości, iż w dniu 5 kwietnia 
1986 roku, w siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu w 
Londynie, odbyło się XItc posiedzenie Rady Narodowej RP poświęco
ne podziękowaniu ustępującemu Prezydentowi Rzeczypospolitej, 
Edwardowi Raczyńskiemu, za siedmioletnią, pełną zrozumienia 
współpracę z Radą Narodową RP. W imieniu Rady Narodowej Dr. Lidia 
Ciołkoszowa, wiceprzewodnicząca Rady Nar. RP, wygłosiła następują
ce przemówien;i.e: 

"Dostojny Panie Prezydencie! Panie Premierze! Wysoka Rado! 
Proszę mi pozwolić, że najpierw podziękuję Radzie za jednomyślne. 
powierzenie mi dzisiejszego zadania, które w miarę moich możli
wości postaram się spełnić. Traktuję to .jako wyraz zaufania 
Rady, a zarazem jako wyraz tak potrzebnej nam jedności narodowej, 
którą choć niestety nie w pełni, Rada Narodowa reprezentuje. 
Dziękuję tym bardziej, że skład jej jest bardzo różnorodny. 
Nie będę powtarzała życiorysu Pana Prezydenta, ani wy.liczała 
wszystkich Jego zasług, bo je wszyscy znamy. Pragnę zatrzymać 

się tylko na kilku momentach specjalnie nam bliskich. W chwili 
cofnięcia uznania r.ządowi Tamasza Arciszewskiego narodziła się 
nasza emigracja polityczna. W dniu 28 lipca 1945 roku Ambasa-. 
dor Raczyński odbył rozmowę z Podsekretarzem Stanu w Foreign 
Office, Cadoganem. W książce "W Sojuszniczym Londynie" Pan Prezydent 
odnotował między innymi, że Cadogan zapytał "Jakie będzie · moje własne 
postępowanie? ·Czy nie zechcę stanąć przy nowym rządzie? Byłbym, jak cadogan ma 
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dane przypuszczać - dobrze przyjęty. Odpowiedziałem, że uznaję 
jeden tylko polski Rząd legalny i spełniam jego instrukcje. Byłem 
zwolennikiem szukania porozumienia z ZSRR, ale sprawa polska "zos
tała załatwiona" w sposób niegodny wielkim mocarstw, odbiegający 

·nawet od tego co sam Rząd brytyjski już po konferencji jałtań
skiej uznał za minimum. Cadogan nie nalegał więcej." 
Ta decyzja sprawiła, że były Ambasador i Minister Spraw Zagranicznych 
-'stał się politycznym emigrantem. Mąż mój, Adam Ciołkosz, w recenzji 
z jednej z późniejszych książek Ambasadora Raczyńskiego napisał 
że "jest ona świadectwem wielkiej inteligencji i mądrości męża stanu, 
osiągniętej w przeprawach, które decydowały o bycie lub niebycie 
naszego narodu." 
Te cechy: wielką inteligencję i mądrość męża stanu, wniósł Pan 
Ambasador do Rady Trzech, pełniącej zastępczo funkcję Prezydenta 
Rzeczypospolitej od 1954 r., oraz okazał na urzędzie Prezydenta RP 
od roku 1979. -Nie ulega wątpliwości, że swoim autorytetem i swoją 
ciężką pracą wzmocnił niesłychanie znaczenie Urzędu Prezydenta RP 
na emigracji, a zarazem całego naszego, tak zwanego ośrodka legali~· 
stycznego. Wzajemna ścisła współpraca z Rządem Premiera p. Kazimie
rza Sabbata w prowadzeniu polityki niepodległościowej sprawiła, 
że ośrodek ten jest wciąż najsilniejszym centrum skupiającym niepo
dległościową emigrację na całym świecie. A przede wszystkim ośrodek 
ten jest coraz bliższy i coraz widoczniejszy dla ruchu oporu w Kraju. 

· Dość przeglądać poziemną prasę krajową by stwierdzić jak bardzo 
w opinii publicznej w Kraju zmienił się na lepsze stosunek do władz 
legalnych na obczyźnie. My, powołana przez Pana Prezydenta. Rada 
Narodowa, stanowimy trzeci człon tego ośrodka. Nasza współpraca 
z Panem Prezydentem ma charakter raczej jednostronny, ale jest dla 
nas ogromnie cenna. Pan Prezydent nigdy na posiedzeniach Rady Na
rodowej nie przemawiał, ale był na nich obecny. Swiadomość tego, 
że zasiada wśród nas człowiek tej miary, że przysłuchuje się na-
szym obradom, że je ocenia z wysokości swego politycznego doświad
czenia, mimo woli podnosiła ich poziomu Rozumiemy jakim wysiłkiem 
dla Pana Prezydenta była ta współpraca z nami i tym bardziej ją ceni
my i wspominamy z wdzięcznością. 

Przechodzę do drugiego momentu, do metody pracy Pana Prezydenta. 
Niedawno, na posiedzeniu Rady Narodowej omawialiśmy sprawozdanie 
Rządu zawierające Deklarację Polsko-Czechosłowacką z dnia 19 stycz
nia b.r., podpisaną ze strony polskiej przez Pana Prezydenta 
Raczyńskiego i Premiera Sabbata, a ze strony czechosłowackiej przez 
prof. Mojmira Powolnego, Prezesa Wydziału Wykonawczego Wolnej Cze
chosłowacji i dr. Rudolfa Frasztackiego z Toronto. Przygotowując 
się cto dzisiejszego przemówienia obłożyłam się książkami Pana Prezy
denta. Znalazłam, Że przed !Ociu laty pisał Pan Prezydent w książce 
"Od Narcyza Kulikowskiego do Winstona Churchilla", w rozdziale 
"Związek Państwowy Polsko-Czechosłowacki Konieczny, a le Czy Wykonal
ny?" /str 98 do 99/: "Od czasu pierwszej wojny światowej podejmowane 
były próby zbratania Polski z Czechosłowacją, przerywane każdorazowo 
starciem i chęcią odwetu. Zbliża się moim zdaniem moment dla podję
cia nowej próby. Oba państwa i nasze narody poszukiwać winny bez-
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pieczeństwa nie w pojedynkę. Ponowne nawiązanie nici zerwanych pod 
koniec ostatniej wojny jest obecnie niemożliwe. Marionetkowe rządy 
w Warszawie i Pradze pilnie nad tym czuwają. Ale Polacy,Czesi i Sło
wacy przebywający w wolnym świecie mają ręce wolne. Mogą się w znacz
nym stopniu przyczynić do powodzenia próby następnej, która winna·.· 
wykazać, że zbratanie jest nie tylko pożądane, ale także, że jesteśmy 
do niego zdolni. I oto po lOciu latach czytamy w podpisanej Dekla
racji "Jeżeli marny zbliżyć osiągnięcie naszego celu, nie możemy ani 
w Polsce, ani na Uchodistwie d~iałać bez współpracy między nami, 
a także narodarni · Europy Srodkowej i Wschodniej, obecnie pod władzą 
komunistyczną. Jesteśmy więc:. ·zdecydowani, aby zjednoczyć·nasze siły 
do walki, która nas czeka, ponieważ dzielimy te same aspiracje i po
nieważ jesteśmy przekonani, że w naszej jedności leży nasza najwięk
sza siła i nadzieja. 

10 lat przemyśleń, słusznych przewidywań, pilnego badania sy- . 
tuacji politycznej, nieustannych zabiegów, osiągnęło rezultat. 

Nie r.1.ogę też pominąć talentów literackich Pann Prezydenta. 
Znakomita redaktorka 11 Wiadomości 11 Stefania Kossowska niedawno zamieś
ciłc1 w "Tygodniu Polskim" artykuł pod niezwykle trafnym i jakże 
atrakcyjnym tytułem "Pisarz w Cieniu Męża St·anu". Wybitne zalety 
pisarskie Prezydenta to moim zdaniem prostota, przejrzystość stylu 
i doskonała polszczyzna, które sprawiają, że książki Jego pozostaną 
w literaturze polskiej na zawsze. Jako próbkę stylu "tEdwarda Raczyzi
skiego z książki "Od Narcyza Kulikowskiego Do Winstona Churchilla" 
zacytuję ustęp - ze str.143:Ze.pe~mi.enia Churchd.lla, że jeśli go usłu
chamy to powrócimy do wolnej Polski, że nasz premier wsparty przez 
ambasadorów brytyjskiego i aruerykańskiego utrzyma swój autorytet, 
to były bańki mydlane, wypełnione produktem, któ~emu na imię'wishful 
thinking', czyli po naszemu'samodur'." 

I porayśleć tylko ilu tłumaczy męczyło się daremnie nad prze
tłumaczeniem określenia "w.:.shful thinkingll, a Panu Prezydentowi z pod 
pióra spadł lekko "sarnodur". 

Dla nas - wszystko czym żył, co zdziałał i pisał Prezydent 
Edward Raczyński, wciela się w słowa najpiękniejszego wiersza Stanis
ława Bali11skiego: "O Kr~ju mój - tyś mą miłością wieczną." 

Te słowa leżą głęboko na dnie naszych serc i naszych najtajniej
szych myśli, łączą nas one z Panem Prezydentem jako człowiekiem 
bliskim i drogim. I za to Mu dziękujemy. I nie żegnamy, w nadziei, 
że zajdzie może czasem na posiedzenie Rady Narodowej, już nie jako 
urzędujący Prezydent RP, ale najmilszy, najbliższy gość, którym się 
cieszyć będziemy." 
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na przemcSwienie dr Lidii Cioł:lcoszowej, Prezydent Rzeczypospolitej 
Edward Raczy11ski odpowiedział: następująco: 

" Proszę Paris twa, 
Ja nie mogę inaczej odpowiedzieć na piękne pr~emówienie Pani Lidii 
za to sGrdcczne przyjęcie, którego doznaję - jak najserdeczniej, 
z gł:ębi serca podziękować wszystkim. Służymy jednej sprawie i o tej 
sprawie wyłącznie rnyślir,:,y. Ja obecnie ustępuję, ale wiem te przeka
zując swój urząd Panu Kazimierzowi Sabbatowi - oddaję go w ręce 
człowieka energicznego, gorącego patrioty i do6wiadczonego polityka. 
Sądzę że zrobił:ern dobrze i że dobrze także w tyrn wypadr.u, przysł:uży
ł:em się Ojczy:tnie." 

KOHUNIKAT KANCELARII CYWILUEJ PREZYDENTA 

P..~ECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 7 kwietnia 1986 roku 

Kancelaria Cywilna podaje do wiadomości następujące: 

Prezydent Edward Raczyński olJejmując w dniu 8 kwietnia 1979 r. 
urząd Prezydenta Rzeczypospolitej zapowiedział: iż ustąpi z:niego 
po upływie lat siedmiu. Wobec oprcSżnienia się urzędu Prezydenta RP 
zgodnie z art.24 Ustawy Konstytucyjnej, w dniu tym urząd Prezydenta 
Rzeczypospolitej obej@ie pan Kazimierz Sabbat, wyznaczony na następ
cę ?rezydenta zarządzGnien PrEzydenta Rzeczypospolitej z dnia 
5 lutego 1980 roku. 

H związku z pO'wyższym pan Kazimierz Sabbat w dniu 7 kwietnia 
1986 roku złożyi Prezydentowi Rzeczypospolitej rezygnację z urzędu 
Prezesa Rady HinistrcSw. 

Prezydent Rzeczypospolitej i:-rzyjr,mjąc rezygnację zwolnił: z dniem 
7 ki;lietnia 1986 roku pana Kazimierza Sabhata z urzędu Prezesa Rady 
MinistrcSw oraz I1inistra Spraw Zagranicznych. 

Prezydent Rzeczypospolitej zwolnił w dniu tym pozostałych 
członkcSw Rządu i Podsekretarzy Stanu powierzając im dalsze sprawo
wanie obowiązkcSw do czasu powołania nowego Rządu. 

Jednocześnie Prezydent powierzył: prof. dr Edwardowi Szcze;::,ani
kowi Ministrowi Spraw Krajowych, pełnienie obowiq,zkcSw Prezesa Rady 
Ministrów do czasu powołania nowego Prezesa Rady !1inistrcSw. 
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KOMUNIKAT KANCELARII CYWILNEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 8 kwietnia 1986 roku. 

Kancelaria Cywilna podaje do wiado~o~ci, iż Prezydent Rzeczy
pospolitej Edward Raczy1iski, zgodnie ze swą zapowiedzią przy obej
mowaniu tego urz~du, ustąpił 8 h-wietnia 1986 roku z urz~du Prezy
denta Rzeczypospolitej. Wobec opróżnienia si~ urz~du Pre~ydenta 
Rzeczypospolitej, zgodnie z art.24 Ustawy Konstytucyjnej, urząd 
Prezydenta Rzeczypospolitej obją! w tyraże dniu, 8 kwietnia 1986 r., 
wyznaczony zarządzeniem Prezydenta. Rzeczypospolitej z dnia 5 !"utego 
1980 roku na nast~pc~ Prezydenta, pan Kazimierz Sabbat. 

Pan Kazimierz Sabbat przed obj~ciem urz~du Prezydenta Rzeczy
pospolitej złożył przewidzianą w art.19 Usta\",y Konstytucyjnej 
przysi~g~. Złożenie przysięgi zosta~o potwierdzone podpisami przez 
obecne przy zaprzysi~żeniu, osoby urz~dowe. 

W uroczysto~ci złożenia przysi~gi i obj~cia urz~du Prezydenta 
Rzeczypospolitej przez pana Kazimierza Sabbata, wzi~ło udział szereg 
przybyłych Delegatów Rządu z Europy i krajów zamorskich, liczni 
przedstawiciele niepodległo~ciowego polskiego życia politycznego 
i społecznego~ Wielkiej Brytanii i innych ~wiatowych o~rodków 
osiedlenia polskiej emigracji i Polonii, oraz polskie duchowieństwo 
na czele z ksi~dzem biskupem Szczepanem Wesołym; opiekunem duchowym 
polskiej emigracji w ~wiecie. 

W uroczysto~ci tej wzi~li również udział zaproszeni przedstawi
ciele niepodległo~ciowej emigracji narodów sąsiadujących z Polską: 
W~gier, Czechosłowacji, Rumunii, Litwy,, Łotwy, Estonii, Ukrainy 
i :aiałoru~i oraz. przyjaciele angielscy. 

Tegoż dni.ą, 3 kwietnia 1986 roku, w ko~ciele polskim 
~w. Andrzeja Boboli w Londynie, została .. odprawiona przez ksi~dza 
biskupa Szczepana Wesołego, w asy~cic polskich ksi~ży z Wielkiej 
Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady, uroczys
ta koncelebrowana msza ~w. za Ojczyzn~. 

Wieczorem tegoż dnia, w siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej 
w Londynie, pan Prezydent Kazimierz Sabbat z Małżonką, podejmowali 
zaproszone duchowie1istwo z ksi~dzem biskupem Szczepanem Weołym, 
członków Rządu, przedstawicieli polskiego życia politycznego i 
społE:cznego, przybyłych Delegatów Rządu oraz zamorskich go~ci. 

Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Edwurda Raczyńskiego 

przy przekazywaniu urz~du nast~pcy Prezydenta 

panu Kazimierzowi Sabbatowi: 

"Rodacy i drodzy państwo! 
za chwil~ przekaż~ wysoki urząd, który sprawowałem przez ostatnich 
lat siedem memu nast~pcy, Kazirnierzowi Sabbatowi. 
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zanim to uczynię, pragnę dać wyraz mojej wdzięczności Warn wszyst
kim za ~yczliwość i poparcie, którego miał:emtyle dowodów z Kraju 
i zewsząd ze świata wolnego. 
Ta życzliwość i to poparcie był:y mi. zachętą do pracy, a także pod
kreśleniem autorytetu Prezydenta RP, chociaż na obczyźnie. 
Nie wątpię, że zechcecie darzyf me00 następcę również gorącym po-
parciem i zaufaniem. . . 
Peł:nił:em swą powinność w ubiegł:ym siedmioleciu w poczuciu, że sł:użę 
na.rodowi, który wsł:awił: się w okresie próby męstwem, nadludzkim 
poświęceniem, a tak~e rozwagą, o której dzisiaj zapomnieć nie mogą 
nawet narody najpotężniejsze. Te zalety są Polsce i jej obrońco~ 
nadal konieczne. 
Nie będę, żegnając się z Wami, próbował: kreślić szerokich obrazów 
politycznych ani przewidywań. Wierzę niezbicie, że naród nasz 
przebędzie obecną okrutną historyczną próbę wierny swej osobowości, 
swej historii i swej kulturze. Wierzę także, że nie zapomni o nowych 
możliwościach, które przed nim otwiera porozumienie z innymi naroda
mi, sąsiadami Polski w Europie Srodkm·1ej. 
Wiem, że zarówno Pan, Panie Kazimierzu, jak i Pańscy współ:pracowni
cy w wierności naszej ustawie konst'./tucyjnej cenią przede wszystkim 
nie jej aspekt protokularny, który :wymaga uproszczenia i dostoso
wania do warunków uchodźczych, ale jej istotną treść wewnętrzną. 
Ży~zę Panu powodzenia w dalszej sł:użbie Polsce, od dzisiaj na wyso
kim urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej." 

Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Kazirnierza Sabbata 

podczas obejmowania urzędu po zł:ożeniu przysięgi: 

"Rodacy! , 
Zł:ożył:em przepisaną przez Konstytucję przysięgę i przejął:~...rn z rąk 
Prezydenta Eqwarda Raczy11skiego urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Moja pierwsza rr.yśl w tej chwili szczególnej, tak jak i nas wszyst
kich, kieruje s,ię do Kraju. Wszystko bowiem· co czynimy w imię 
zachowania ciąg!ości prawnej suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej 
i jej wł:adz na uchodźstwie, czynimy z myślą o I<raju i w przekonaniu, 
że w ten sposób sł:użyrny dobrze sprawie wolności, niepodległ:ości 
i demokracji w Polsce. W przekonaniu tym utwierdza nas świadooość, 
że ideał:y, którym uchodźs~wo nasze sł:uży od tylu lat, w Kraju nigdy 
nie wygasł:y, a w ostatnich dziesięc_iu latach nabrał:y niezwykł:ego 
rozmiaru i' gł:ębi. Nasza dział:alność jest Polsce potrzebna. 
Zwracamy także myśl ku naj\1iększernu Polakowi naszych czasów, ku 
Papieżowi-Polakowi, Janowi Pawł:owi II, Gł:owie Kościoł:a Powszechnego, 
współ:czesnemu Apostoł:owi Narodów ale zawsze synowi Matki Polski. 
W takiej chwili nie może zabraknąć serdecznej myśli o tych, którzy 
nam· przewodzili na poczc1.tku naszej drogi: o Prezydencie Wł:adysł:awie 
Raczkiewiczu i o generale Wł:aćlysł:awie Sikorskim, premierze i naczel
nym wodzu,· organizatorze wł:adz par'istwowych na uchodźstwie oraz o 
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Tomaszu Arciszewskim, który swoim pojałta11skim protestem wytyczył 
kierunek naszej działalności. 
Objąłem urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po Edwardzie 
Raczyńskim. Jest to ostatni z naszych przywódców z okresu drugiej 
wojny światowej. Przez 65 lat służył Polsce na odpowiedzialnych 
stanowiskach. Jako ambasador w Londynie przed i w czasi,'3 wojny 
przeszedł do historii. Dożył późnych lat, zawsze w sercu najważ
niejszych spraw.Okres sprawowania przez niego urzędu Prezydenta 
Rzeczypospolitej przypadł na lata, kiedy wydarzenia w Kraju nadały 
naszej działalności nowego znaczenia i kiedy sprawa Polski odżyła 
jako problem międzynarodowy. Był to dobry okres w naszej działal
ności. Dzięki swym zaletom umysłu i charakteru, w galerii Prezyden
tów Rzeczypospolitej będzie Prezydent Edward Raczyński najwybitn~ej
szą postacią. 

Szczęśliwy los dał mi możność bliskiej z nim współpracy w sprawach 
politycznych od trzydziestu z górą·lat. Wiele mu zawdzięczar.t i 
wiele przez te lata nauczy~em się od niego, szczególnie w sprawach 
międzynarodowych. 

Pragnę więc przy tej szczególnej okazji wyrazić mu moje osobiste 
podziękowanie a także podziękować od wszystkich Polaków w kraju 
i w świecie za jego życie poświęcone Polsce. 
Od .32 lat brałem udział w zespołach kierujących polską działalnoś
cią niepodległościową, przez 6 lat byłem przewodniczącym Egzekutywy 
Zjednoczenia Narodowego, a ostatnie dziesięć lat na stanowisku 
Prezesa Rady Ministrów. Było mi danym wspó~pracować z wielu wybit
nymi przywódcami politycznymi. Ze szczególnym sentymentem wspominaro. 
tych od których uczyłera się trudnej sztuki polityki. Generał 
Kazimic.,rz Sosnkowski, polityk mądry i szlachetny, Michał Grażyński 
gorący patriota i człowiek zasad, Adam Ciołkosz wspaniały mówca, 
umysł encyklopedyczny i analityczny, polityk wielkiego serca i 
wielkiego rozumu, Tadeusz Bielecki, parlamentarzysta, demokrata, 
polityk.rozważny i zdolny do kompromisu w ir:1.lę interesów nadrzęd
nych. Generał Władysław Anders, oczywisty przywódca żołnierskiej 
emigracji, noszący pięknie legendę żwycięstwa pod Monte Cassino, 
zawsze w służbie Polski i generał Tadeusz Bór-Komorowski - symbol 
walk Armii Krajowej, tak jak ta armia nie szukający poklasku. 
Składam hołd ich pamięci. 
Nie mogę zapomnieć o harcerstwie, które nauczyło mnie służby Bogu, 
Polsce i bliźnim. . 
Działalność polLtyczna na emigracji opiera się na strukturz~ 
stronnictw politycznych. BGz nich, bez p1:uralizmu·politycznego 
nie ma demokracji. Cieszymy się z odradzania płuralizmu politycz
nego w Kraju. Doceniamy jego potrzebę na uchodźstwie. Znajduje on 
wyraz w formie Rady Narodowej Rzeczypospolitej, orgam:. parlamentar
nego. Podstawą prawną naszej działalności, a w szczegolności Urzędu 
Prezydenta Rzeczypospolitej jest Konstytucja z 1935 roku, Konstytucja 
Polski Niepodległej. Tak Jak moi poprzednicy na urzędzie, będę 
ją stosowa! zgodnie z oświadczeniem prezydenta Raczkiewicza z listo
pada 1939 roku i października 1940, to znaczy, Ż8 prerogatywy 



41 

przewidziane w art.13 Konstytucji wykonywał będę na podstawie kon
sultacji Rządu i stronnictw oraz ugrupować politycznych wchodzących 
w skład Rady Narodowej Rzeczypospolitej. 
Zgodnie z interpretacją Prezydenta Rzeczypospolitej z roku 1953 
oraz za wzorem poprzedników, prezydentów Stanisława Ostrowskiego 
i Edwarda Raczyńskiego kadencję moją na urzędzie Prezydenta przewi
duję na okres nie dłużej niż 7 lat. 
Chcę da.ć wyraz pragnieniu wzmocnienia więzów z·życiem w Kraju w oso
bie następcy na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej. Widzimy trud
noóci wypełnienia tego pragnienia. Pozostaje ono jedną z wytycz
nych w naszej dalszej działalności. 
Chociaż upłynęło 40 z górą lat naszej działalności na uchodźstwie 
nie grozi nan rychłe wygaśnięcie naszej działalności. Szeregi uchodi
stwa są stale zasilane nowymi falami z Kraju •.. Chociaż bolesne to 
dla kraju zjawisko to jednak wzmacnia ono i odnawia koniecmą dla 
Polski dzia:!:alność niepodległościową poza krajem. tiierzymy~: . formy 
działalności oparte na zasadzie ciągłości suwerennych praw Rzeczypos
poli t.;:-;j zostaną przez naszych następców zachowane. Okazały się 
bowiem najbardziej przydatne i skuteczne. 
H czasd.e moich odwiedzin ośrodków polskich w świecie poznałem bardzo 
wielu rodakÓ'w. Wysoko cenię sobie ich źyczliwość i przyjaźń. Jest 
to przyjaźń. wyrosła ze wspólnej pracy w Służbie Polsce. Przesyłam 
im '.rnzystkirn serc1Eiczne pozdrowienia. 
Na dzisiejszą uroczystodć przybyło wiele wybitnych osobistości z ca
łego ~wiata. Pragnę serdecznie podziękować tym, którzy ją swoją 
obecnością uświetnili~ drogiemu Ks. Biskupowi Wesołemuv duchowień
stwu, przywódcom stronnictw i ugrupowań politycznych, prezesom i 
przedstawicielom organizacji społecznych, a także Delegatom Rządu 
z wielu krajów osiedlenia polskiego: z .Argentyny, Australii, Belgii, 
Kanadyr Niemiec, Nowej Zelandiiv Włoch, Szwajcarii-i Stanów Zjedno ... 

cwnych. 
Dziękuję za udział w naszej uroczystości przedstawicic,lom Rady .Wolnej 

• C~echosłow~cji oraz Rządowi Ukraińskiemu na Uchodistwie, a 
także przedstziwici8lom bratnich ujarzmionych narodów Europy Srod;. 
kowo-Wscho.dniej:Litwy, Łotwy„ Estonii, Rumunii, Węgier i Jugosławii. 
Dziękuję zasłużonemu Towarzystwu Anglo-Polskiemu. 
Ciężki jest los n2.szych krajów pod jarzmem sowieckim. Ciężki jest 
los Polski od 40 lat. Jak wielkie jednak zaszły zmiany w naszymkraju! 
Polska dzisiejsza jest niezłomna. Chociaż gnqbiona przemocą igro:tbą 
nie porzuciło ducha 1000 lat swoich dziejów. Polska jest Polską. 
A my w jej służbie." 

====================================================================== 
Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości 
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